
Във връзка с изпълнение на Договор № 
BG05M9OP001-2.040-0121/ 11.06.2019 
г. по проект BG05M9OP001-2.040-0121 
„Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания на територията 
на община Сатовча, Борино и Сърни-
ца“, процедура за директно предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05М90Р001-2.040 „Патронажна гри-
жа за възрастни хора и лица с уврежда-
ния – компонент 2”, приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчава-
не на социалното включване” по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. Община Сатовча, 
ОБЯВЯВА процедура за провеждане на 
подбор на персонал ангажиран в рамки-
те на проекта за следните длъжности:
Медицинска сестра – 1 бр. на трудов 

договор, пълно работно време – 8 часа;
Медицинска сестра – 6 бр. на трудов 

договор, непълно работно време –4 часа;
Рехабилитатор – 1 бр. на трудов дого-

вор, пълно работно време – 8 часа;
Кандидатите трябва да отговарят на 

следните изисквания:
I и II. Медицинска сестра – 1 брой на 

8 часа и 6 брая на 4 часа
Основни дейности:
• Предоставяне и събиране на здравна 

информация;
• Промоция на здравето, превенция и 

профилактика на болестите, включващи: 
промоция, профилактика и консултиране 
на потребителите за социално значими 
заболявания; оказване на грижи за пси-
хичното, физическото социалното здраве 
на потребителите; извършване на профи-
лактика в областта на хигиената и на ин-
дивидуалното здраве и др.

• медицински и здравни грижи и дей-
ности, включващи: контрол върху из-
вършването на специален тоалет; контрол 
върху подпомагане на дишането; Контрол 
върху подпомагане при хранене и прие-
мане на течности; контрол върху подпо-
магане на отделянето и др.
Минимални изисквания за заемане на 

длъжността:
• Минимална степен на образование – 

полувисше или висше – бакалавър или 
магистър;

• Професионална област: медицина
• Опит в областта на социалните дей-

ности е предимство;
• Да не са осъждани;
• Умения и нагласа за работа с възрастни 

хора над 65 години и хора с увреждания;
• Допълнителни квалификации са пре-

димство.
Специфични изисквания:
• Гъвкавост и умения за работа с въз-

растни хора и лица с увреждания;
• Да притежава умение за работа в екип.
• Вид трудов договор:
• За определен срок, съгласно проекта 

– 12 месеца
• Работно време: Пълно (8 часа)
• Работно време: Не пълно (4 часа)
III.Рехабилитатор – 1 бр.
Основни дейности:
• Осъществява прегледи и използва ре-

хабилитационни методи за подобряване и 
възстановяване на увредените функции и 
засегнати части по тялото на потребителя;

• Организиране и провеждане на общо-
укрепващи. мобилизационни и закали-
телни процедури;

• Обучение в ползване на помощни 
средства, приспособления и съоръжения 
за придвижване;

• Подпомагане укрепването и адапти-
рането на потребителите в семейството и 
социалната среда;

• Съдействие за адаптирането на обще-
ството към потребителя и др.

• Минимални изисквания за заемане на 
длъжността:

• Минимална степен на образование 
– Висше – бакалавър или магистър или 
Специалист;

• Професионално направление: “Кинези
терапия”,”Рехабилитация”, “Ерготерапия”;

• Опит в областта на социалните дей-
ности е предимство;

• Да не са осъждани;
• Умения и нагласа за работа с възрастни 

хора над 65 години и хора с увреждания;
• Допълнителни квалификации са пре-

димство.
Специфични изисквания:
• Гъвкавост и умения за работа с въз-

растни хора и лица с увреждания;
• Да притежава умение за работа в екип.
• Вид трудов договор:
• За определен срок, съгласно проекта – 

12 месеца
• Работно време: Пълно (8 часа)
Начин на провеждане на подбора:
1. Подбор по подадените документи
2. Интервю
Необходими документи за участие в 

процедурата по подбор:
– попълнено заявление – по образец.
– декларация по образец.
– автобиография – по образец.
– копие от диплом за завършена степен 

на образование.
– копие от документи за квалификации, 

курсове, обучение и др. документ, съот-
носим за длъжността за която се канди-
датства – ако е приложимо.
Кандидатите подават необходимите 

документи за участие в подбора – лично 
или чрез упълномощено за това лице с 
нотариално заверено пълномощно. Доку-
менти, подадени след изтичане на срока, 
посочен в обявлението няма да бъдат до-
пуснати до участие в конкурса.
Комисията извършва преглед на доку-

ментите и изготвя списък на допуснатите 
до интервю кандидати. В списъка на до-
пуснатите кандидати се посочва датата 
на събеседването, часът за започването и 
мястото на провеждането му. В списъка 
на недопуснатите до събеседване канди-
дати се посочват основанията за недопус-
кането им. Допуснатите до събеседване 
кандидати не се уведомяват лично за да-
тата, часа и мястото на провеждане на съ-
беседването. Информацията се публикува 
на сайта на Община Сатовча, на видни и 
достъпни места в общината.
Място и срок за подаване на докумен-

тите:
Подаването на заявлението и прило-

жените документи към него се извършва 
всеки работен „Тодор Шопов” №37 – де-
ловодство, ет. 1, стая № 10 и в кметствата 
по населени места от Община Сатовча в 
периода от 25 септември до 10 октомври 
2019 година включително.
Проектът се осъществява с финансо-

вата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014-
2020“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз

30 септември - 6 октомври 2019г., година (XV), 38 /723

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с провеждане на предизборна агитация за произвеждане на избори за 
общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год. и на основание разпоред-
бите на Изборния кодекс и Решение на ЦИК  от Общинското ръководство издадоха 
заповед, с която забраниха провеждането на предизборна агитация в държавни и 
общински учреждения, институции и предприятия, използването на държавен и об-
щински транспорт за предизборна агитация. Забраниха също използването на аги-
тационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, 
общинската и държавната собственост и безопасността на движението, а също и 
поставянето им на  сгради, огради и витрини, освен в случаите, когато собственикът 
или управителят на имота разреши.
С нарочната заповед се забрани по-

ставянето на агитационни материали 
в районите на кметствата, училища, 
детски градини, читалища и дру-
ги сгради с обществено и държавно 
предназначение, както и на сгради 
общинска собственост,  независимо 
кой ги стопанисва. Забранява се също 
използването на агитационни матери-
али, които накърняват добрите нрави, 
честта и доброто име на кандидатите.
Забранено е и поставянето на агита-

ционни материали на партии, коали-
ции от партии и инициативни коми-
тети в изборните помещения, както и 
на разстояние по-малко от 50 метра от 
входа на сградата, в която е  изборното помещение, през изборния ден и до края на 
гласуването. Не се допуска предизборна кампания 24 часа преди изборния ден и в 
изборния ден. Със заповедта се забранява унищожаването и заличаването на агита-
ционни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ден.
Кметовете на кметства със своя заповед  да определят местата и начина на поста-

вяне на агитационните материали.
За неспазване на настоящата заповед от политическите партии и коалиции от пар-

тии и от отделни лица ще бъдат налагани санкции по реда на ЗАНН, а поставените 
неправомерно агитационни материали ще бъдат премахвани със съдействието на 
органите на МВР, по решение на Общинската избирателна комисия - Сатовча.
Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в 7 – дневен срок след из-

борния ден имат задължението да премахват поставените от тях агитационни материали.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И 
КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
ОБЩИНСКИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ

Във връзка с изпзпълълненениниее нана ДДогогововорор№№

А
В р з а с зз е е а До о орр№

А

На 20 септември 2019 година се проведе 
заседание на Общински съвет – Сатовча. 
На заседанието бяха приети:
- актуализация на Програмата за управление 

и разпореждане с имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 2019 година,

- информация относно финансовото състо-
яние на общински фонд „С един лев в помощ 
на болните деца от община Сатовча” и изпъл-
нението на приетите решения през второто 
четиримесечие на 2019 година.
Общинският съвет: 
- избра временно изпълняващ длъжността 

кмет на община и временно изпълняващ длъж-
ността кмет на кметство за срока от края на 
мандата до полагане на клетва от новоизбраните 
кметове,

- учреди право на прокарване на подземен 
електропровод 20 kV в землището на село Долен 
през имот с идентификатор 21868.69.16 в мест-
ността Милев гроб – общинска собственост,

- одобри на ПУП – ПП за ново стоманобетоно-
во съоръжение към траен горски път „Бошнаков 
чарк – Гроба” IV степен в местността Мавров 
мост на територията на ТП ДЛС „Дикчан” – 
Сатовча,

- даде съгласие да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на имоти с пл. 
№ 267, 268 и 269 по плана на село Крибул – 
общинска собственост,

- предостави на Общинска служба по земеде-
лие – Сатовча, проектни имоти с идентифика-
тори 67270.16.524 и 67270.16.525, находящи се 
в местността Папалев дол, землището на село 

Слащен, община Сатовча, с площ съответно 
0,872 дка и 0,627 дка, които да бъдат възста-
новени на наследниците на Насуф Мустафов 
Сельов – бивш жител на село Слащен.

- за отпускане на финансова помощ в размер 
на  1000 лв. на Многопрофилна болница за 
активно лечение „Иван Скендеров” – ЕООД, 
град Гоце Делчев, за закупуване на апарат за 
хемодиализа;

- за отмяна на Решение № 540 от Протокол № 
41 от 28.06.2019 година за приемане на експертна 
оценка за УПИ I, ПИ – 280, 283  и 284, кв. 70а 
с площ 750 кв. м по плана на село Вълкосел и 
упълномощаване на кмета на община Сатовча да 
сключи договор за покупко-продажба на имота.

 - Предостави на Общинска служба по зе-
меделие – Сатовча, земя от общинския фонд, 
придобита от общината на основание отменения 
чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване на наследни-
ците на Юсеин Юсеинов Кацаров – бивш жител 
на село Фъргово, имот № 008049, находящ се 
в местността Атьов гроб, землището на село 
Фъргово, община Сатовча, с площ 2,117 дка.

Н 20 2019

.:  ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН  : .
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
e-mail: obs_satovcha@abv.bg  

Брой 70



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

30 Септември 2019г. Понеделник,
Световен ден на превода 
Отбелязва се от 1991 г. с решение на Съвета на Меж-

дународната федерация на преводачите. Годишнина от 
смъртта на св. Йероним (ист.име Евсевий Йероним Соф-
роний) /ок. 347-30 септември 420/, християнски писател 
и богослов, превел Библията на латински език.

1 Октомври 2019, Вторник,
Пoкров Бoгородичен
Покров Богородичен (от църковнославянски: покривало) 

е православен църковен празник. В традицията на Църквата 
Покров се свързва с явяването на Света Богородица в църк-
вата във Влахерна (Константинопол) през 9 век. Градът бил 
заплашен от нападение на войски от Киевска Рус. Събралите 
се на молитва хора видели Богородица да разстила покри-
валото (покрова) си над присъстващите в знак на защита. 
Предполага се, че празникът е честван от гръцките право-
славни църкви през ранното Средновековие, но по-късно е 
забравен или забранен .Той е въведен от киевския княз св. 

Андрей Боголюбски ок. 1164 г., когато той построява една от най-красивите 
руски църкви на Нерл във Владимир и я нарича на Покров Богородичен. От 
Руската църква празникът e заимстван в Българската църква през 19 век. По 
новия стил този празник се празнува на 1 октомври. Много православни църк-
ви и манастири носят името на Покрова на Пресвета Богородица. В България 
съществува и фондация Покров Богородичен
Ден на застрахователя
Обявен е за професионален празник през февруари 

1996 г. с решение на Асоциацията на българските 
застрахователи и Съюза на частните застрахователи. 
На този ден през 1891 г. в Русе е учредено първото 
българско застрахователно дружество - „България“. 
Денят е честван за първи път през 1994 г. 
Ден на зенитно ракетните войски
Обявен е със Заповед на министъра на отбраната от 12 октомври 1961 г., със 

същата заповед е създадена и 1-ва Зенитно ракетна бригада на военно- въздуш-
ните сили. На 1 октомври 1960 г. в Казахстанската степ български дивизион за 
първи път осъществява боен пуск на зенитна ракета. 

3 Октомври 2019, Четвъртък, 
Национален празник на Германия 
Националният празник на страната е Деня на 

германското единство - на 3 октомври 1990 г. по 
волята на германския народ и със съгласието на 
страните победителки във войната се провъзгла-
сява обединена Германия - Федерална република 
Германия и Германска демократична република 
стават една държава. След разгрома на Германия 

през 1949 г. се създават 2 германски държави: Федерална република Германия 
(на територията на американски, английски и френски окупационни зони) и 
Германска демократична република (на територията на съветската окупационна 
зона). Западен Берлин е със статут на самостоятелен град. На 23 май 1994 г. за 
федерален президент се избира Роман Херцог, а за федерален канцлер - Герхард 
Шрьодер, правителството се сформира на 27 октомври 1998 г. 

5 Октомври 2019, Събота,
Международен ден на учителя 
На 5 октомври 1966 г. е приет документ, който 

се отнася до статута на учителя, а през 1994 г. 
Организация на ООН по въпросите на образова-
нието, науката и културата (ЮНЕСКО) го обявява 
за Международен ден на учителя. Професионал-
ният празник на учителя се отбелязва в над 100 
държави от цял свят. Обявен е с Решение 697/29 
септември 2006г. на Министерския съвет.

6 Октомври 2019, Неделя,
Годишнина от смъртта на цар Самуил 
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г. Легендата разказва, 

че сърцето на българския владетел не могло да понесе срещата 
с ослепените му войници. Жестокостта на Василий ІІ Бъл-
гароубиец, заповядал да бъдат ослепени 14 хиляди пленени 
български войници, а на всеки 100 бил оставен по един едноок 
за да води останалите, сломила българския цар... Въпреки, 
че при реконструкцията на черепа и скелетът на българския 
владетел (през 1969 г. бяха открити останки в саркофаг при 
разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров 

в преспанско езеро) показват, че може би цар Самуил е починал на 70-годи-
ни от тежка рана в областта на лявото слепоочие. Българският цар Самуил 
(неизв. - 1014) е провъзгласен за владетел през 997 г. и управлява до 1014 г. 
В началото на неговото управление Самуил управлява съвместно с тримата 
си братя, формално царският титул носи най-големият брат - цар Борис II (но 
той е пленен от ромеите и умира при опит за бягство), така короната отива във 
вторият - Роман, който също умира и от 997г. Самуил става едноличен владетел 
в едно от най-трудните времена в българската история.

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 27.09.2019 г.
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Колко често се вглеждате истински в себе си? 
Добре ли се грижите за тялото и душата си? 
Защото в живота на всеки от нас идва момент, в 
който разбираме, че винаги е можело да бъдем 
по-добри към себе си. Следващата поучителна 
история ще ви напомни това.
Притча за четирите съпруги
Имало едно време един богат търговец, който 

имал четири жени. Четвъртата съпруга обичал 
най-много и постоянно я обсипвал със скъпи 
подаръци. Третата съпруга също му била на 
сърцето, гордеел се с нея и я показвал на сво-
ите приятели, но се страхувал тя да не избяга 
с друг мъж.
Към втората съпруга също имал чувства. Тя 

била негов верен съветник и винаги му помагала 
при взимането на важни решения. Първата му 
съпруга била негова спътница в живота. Отгова-
ряла за богатството му. Той не я обичал, въпреки 
че тя изгаряла от любов към него, той сякаш не 
забелязвал чувствата й.
Един ден търговецът се разболял тежко и 

разбрал, че краят му идва. Затъжил се за богат-
ството и съпругите си и за това, колко самотен 
ще бъде без тях. Тогава попитал четвъртата си 
съпруга:

- За теб се грижих най-много и най-силно те 
обичах. Ще ме придружиш ли в смъртта?

- Няма начин! - отговорила любимата му и си 
тръгнала.
Думите й проболи като нож душата на тър-

говеца.
Тогава попитал третата съпруга:

– Обичах те през 
целия си живот. Ще 
тръгнеш ли с мен?

- Не! Животът е 
прекрасен и искам 
да се омъжа за друг 
мъж, когато умреш. - отговорила съпругата.
Натъжен, умиращият попитал втората си 

съпруга:
– Ти винаги бе до мен. Помагаше ми, съветва-

ше ме, беше ми подкрепа. Ще тръгнеш ли с мен?
– Съжалявам, но този път не мога да ти 

помогна. Мога само до гроба да те изпратя. - 
отговорила съпругата.
Тогава се чуло:
– Аз ще тръгна с теб и ще те последвам, 

където искаш.
Търговецът видял, че това е първата му 

съпруга. Измъчена, слаба, стояла пред него с 
цялата си любов.

– Трябваше да се грижа по-добре за теб. - 
казал търговецът. 
Всеки от нас има 4 съпруги:
Четвъртата съпруга това е нашето тяло. То 

винаги ни напуска, когато умрем, въпреки гри-
жите към него.
Третата съпруга е професията, парите, поло-

жението в обществото. След смъртта ни винаги 
отиват при друг.
Втората съпруга са нашите близки, приятели, 

които ни придружават до гроба.
Първата съпруга е нашата душа. Тя е онази 

част от нас, която винаги ще ни съпътства.

ПРИТЧА: ЧЕТИРИТЕ СЪПРУГИ



Компании с ERP системи получават алтернатива 
по Наредба Н-18
Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стой-

ност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от 
над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и 
чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да 
изберат да ползват и софтуер за управление на продаж-
бите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски 
файл. Лицата, избрали алтернативния режим, трябва да 
изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл 
веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до 
края на януари на следващата година.
Това предвиждат последните промени в Наредба 

№Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 
75/24.09.2019 г. За лицата, избрали алтернативната 
възможност за отчитане на извършваните продажби 
– СУПТО със стандартизиран одиторски файл, сро-
кът за привеждане в съответствие с изискванията на 
Наредбата е до 31 март 2020 г., а срокът за подаването 
на информацията от тях, относно използвания софтуер 
в търговските обекти, се удължава до 31 май 2020 г.
За направения избор лицата, избрали алтернативната 

възможност за отчитане на извършваните продажби – 
СУПТО със стандартизиран одиторски файл, трябва 
да уведомят НАП по електронен път до 31.01.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПИСМА ЗА ДИРЕКТНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ ТРЪГВАТ ОНЛАЙН 

Кандидатите по схе-
мите и мерките на ди-
ректните плащания, ще 
получават вече онлайн 
уведомителните си пис-
ма за извършените ото-
ризации и преведени 
средства от ДФ „Земе-
делие“ – Разплащателна 
агенция. Писмата се публикуват в Системата за 
електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана 
на официалната интернет страница на фонда.
Земеделските стопани, регистрирани в системата, 

имат достъп до публикуваните писма от личният 
си профил. До там се стига от основното меню 
„Администрация“ – секция ”Справки” - поле „Ко-
респонденция“. При изтеглянето на уведомителното 
писмо, то се счита за връчено, като от следващият 
ден, започва да тече 14-дневен срок, в който при 
несъгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжал-
ват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициентите, които все още нямат активиран 

достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да полу-
чат уведомителните си писма в областната дирекция 
на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или 
постоянен адрес (за ФЛ). Чрез дигитализация на 
системите си ДФЗ цели въвеждането на бърза и си-
гурна комуникация с бенефициентите. В тази връзка 
се преустановява изпращането на хартиен носител 
на уведомителните писма, свързани със схемите и 
мерките на директните плащания.
Разплащателната агенция разширява обхвата и над-

гражда с нови функционалности СЕУ, като част от ця-
лостната концепция за електронизация на системите. 
Надграждане процесите на дигитализация се прави 
с цел на по-добра отчетност и контрол при админи-
стриране на финансовите средства от националния 
бюджет и от европейските земеделски фондове за 
една страна, а от друга – за улеснение на бенефи-
циентите. В разработената индивидуална за всеки 
кандидат среда се дава възможност за визуализация 
на електронни документи, уведомления и географски 
данни. В публичната част на системата са налични 
регистри и справки, нормативни документи, калку-
латори, както и специализирана географска карта.

ПРОЕКТА НА ПМС ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ 
Съгласно чл. 347 от Кодекса 

на труда трудовата книжка е 
официален удостоверителен 
документ за вписаните в нея 
обстоятелства, свързани с тру-
довата дейност на работника 
или служителя. Тя следва да 
съдържа ясна, точна и надеждна информация, която 
да гарантира ползването на трудови и осигурителни 
права от работника или служителя. Съществуващи-
ят към момента образец на трудовата книжка не е 
актуализиран от 1996 г. Измененията в трудовото 
законодателство, настъпили през годините след ут-
върждаването на образеца, от една страна изискват 
вписването на допълнителна информация в трудо-
вата книжка, за която няма предвидени полета, а от 
друга - изискват прецизиране на реквизити на сега 
съществуващи полета. Промените, които се налага 
да бъдат извършени в действащата към момента 
наредба, са многобройни и важни, поради което се 
предлага да се приеме нова Наредба за трудовата 
книжка и трудовия стаж, а действащата до момента 
наредба – да бъде отменена. Предложеният проект 
на наредба има за цел:

 1. привеждане на регламентацията относно тру-
довата книжка и трудовия стаж в съответствие с 
настъпилите промени в трудовото законодателство;

 2. осигуряване на достатъчна, прецизна, точна 
и ясна информация, свързана с трудовата дейност 
на работника или служителя, която е от значение 
за ползване на трудови и осигурителни права въз 
основа на трудовата книжка.

 3. намаляване на административната тежест за 
работодателите, които са и осигурители на наетите 
от тях работници и служители.

 

До 30-ти септември: 
ЗКПО    Възможност за ед-

нократно подаване на нова го-
дишна декларация за корекция 
на данъчния финансов резул-
тат и данъчното задължение за 
предходната година, за която е 
подадена годишна данъчна де-
кларация и законоустановени-
ят срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДФЛ   1. Деклариране и внасяне от търговските 

банки и клоновете на чуждестранни банки в страната 
на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за 
доходите от лихви по банкови сметки на местни фи-
зически лица, придобити през м. август.

2. Възможност за еднократно подаване на нова го-
дишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
предходната година при откриване на грешка в декла-
рираните данни и обстоятелства, основата и опреде-
лените задължения. 
До 10-ти октомври: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти октомври: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период -  месец септември.

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец септември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
септември 2019 г. 
До 15-ти октомври: 
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за октом-

ври за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане. 

2. Деклариране и внасяне на данъка за трето триме-
сечие върху хазартната дейност от игри с игрални ав-
томати и игри в игрално казино.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ВАЖНИ КРАЙНИ СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА 
Н-18 СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ   
Съгласно последните промени в 

Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в 
Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., 
всички търговци, използващи софтуер за 
управление на продажбите - независимо 
дали са или не са регистрирани по ЗДДС, 
трябва да сменят или модифицират фи-
скалните си устройства и да приведат използвания от тях 
софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 
31 януари 2020 г. Дотогава лицата, използващи СУПТО, 
ще могат да продължат да ползват старите си софтуери 
и старите си касови апарати. В тази връзка срокът за 
подаване на информацията, относно използвания от 
тях софтуер в търговските обекти, е до 31 март 2020 г.
До 31 март 2020 г се удължава и срокът, в който ли-

цата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез 
електронен магазин и неизползващи друг софтуер за 
управление на продажбите, извършвани чрез електрон-
ния магазин, освен софтуера на електронния магазин, 
трябва да приведат тази си дейност в съответствие с 
всички изисквания на Наредбата. Тези лица трябва да 
подадат информация за използвания от тях софтуер в 
срок до 31 май 2020 г.
Важни крайни срокове по Наредба Н-18
30 септември 2019 г.
Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019 

г. имат документ за придобиване/сключен договор с 
производител/вносител за придобиване на ЕСФП от 
одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график 
за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисвани-
те от тях обекти, и същите са подадени по електронен 
път в компетентната териториална дирекция на НАП 
чрез използване на квалифициран електронен подпис, 
привеждат дейността си в съответствие с изискванията 
на Наредба № Н-18 от 2006г. в срок до 30 септември 
2019 г.

30 октомври 2019 г.
Производителите/вносителите на фискални устрой-

ства в срок до 30 октомври 2019 г. представят за функ-
ционално изпитване устройства с коригирана версия 
на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването 
за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

31 януари 2020 г.
Всички лица, използващи софтуер за управление на 

продажбите - независимо дали са или не са регистри-
рани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях 
софтуер в съответствие с нормативните изисквания и 
да сменят или модифицират фискалните си устройства 
до 31 януари 2020 г.
Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дей-

ността си в съответствие с изискванията на Наредба № 
Н-18 от 2006 г. до 31 януари 2020 г. 
Производител/разпространител може да разпрос-

транява софтуер, който не отговаря на изискванията, 
определени в наредбата, до 31 януари 2020 г.
От 1 февруари 2020 г. фискалните бонове издавани от 

ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, 
акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка 
касова бележка.

29 февруари 2020 г.
Лицата, които извършват сервизно обслужване и 

ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съ-
ответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените 
удостоверения за регистрация на тези лица са валидни 
до 29 февруари 2020 г.

31 март 2020 г.
Лицата, избрали алтернативната възможност за 

отчитане на извършваните продажби – СУПТО със 
стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността 
си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 
март 2020 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или 

услуги чрез електронен магазин и не използват друг 
софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез 
електронния магазин, освен софтуера на електронния 
магазин, са длъжни да приведат дейността си в съот-
ветствие с всички изисквания на наредбата в срок до 
31 март 2020 г.
Относно задължението за отпечатването на дневен 

финансов отчет
До привеждане на въведените в експлоатация фискал-

ни устройства в съответствие с новите изисквания, но не 
по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни 
да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис 
във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 
24 часа), през които в устройството са регистрирани 
продажби/сторно или служебно въведени операции.
Лицата, използващи софтуер за управление на про-

дажби подават информацията относно използвания от 
тях софтуер в търговските обекти до 31 март 2020 г.

30 април 2020 г.
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ре-

монт на фискални устройства, привеждат дейността си 
в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените 
удостоверения за регистрация на тези лица са валидни 
до 30 април 2020 г.

31 май 2020 г.
Лицата, избрали алтернативната възможност за отчи-

тане на извършваните продажби – СУПТО със стандар-
тизиран одиторски файл, подават информация относно 
използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 
май 2020 г.
Лицата, които извършват продажби на стоки или 

услуги чрез електронен магазин и не използват друг 
софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез 
електронния магазин, освен софтуера на електронния 
магазин, подават информацията относно използвания 
от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2019г.

Въпрос:  Съпругът  ми за втори път получава отказ 
за пенсия по болест. Миналата година отказа беше, 
поради това че няма минималния трудов стаж от  
1 година и осем месеца,. Тази година също, а той вече 
е придобил този стаж. Защо се гледа датата на 
първото ТЕЛК решение, би трябвало от тази година 
Решението на ТЕЛК да се вземе под внимание. Имаме 
и две деца със 100% ТЕЛК решение с чужда помощ. 
Нали по Кодекса на труда повече от 10 г. гледаш ли 
дете или близък в такова състояние се признава за 
реален трудов стаж? 
Отговор на МТСП: Съгласно чл. 74, ал. 1 от Кодекса 

за социално осигуряване (КСО) осигурените придо-
биват право на пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване, ако са загубили работоспособността си и 
имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвали-
дизирането, като продължителността на осигурителния 
стаж е обвързана с възрастта, на която е настъпило ин-
валидизиране. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба 
една трета от осигурителния стаж трябва да е действи-
телен. Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.6 от КСО за 
осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, 
през което са полагани грижи за лица с трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 
на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, 
но този стаж не е действителен, тъй като действителен 
стаж е действително изслужено време по трудово или 
служебно правоотношение (§1, ал.1, т.12 от допълни-
телните разпоредби на КСО). Осигурителен стаж в този 
случай се зачита, при условие, че за това време лицата 
не са били осигурени или не са получавали пенсия. За 
правото на лична пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване не оказва влияние осигурителният стаж 
придобит след дата на инвалидизиране. Датата на ин-
валидизиране се определя при първоначално явяване 
и освидетелстване от ТЕЛК комисия. При последващо 
преосвидетелстване се съблюдава дали лицето е тру-
доспособно, в каква степен и за какъв срок, но датата 
на инвалидизиране остава същата. ДИ



ЛЕК ЗА РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ    
Оттекли крака с не-

узнаваема първона-
чална форма, криво-
личещи релефни вени 
или  синьо -лилави 
жилки, които прози-
рат през кожата – това 
заболяване тревожи 
всяка една жена. Дори 
болката се преглъща 
някак си, защото както 
се казва, ние жените 
сме свикнали да траем 
за хубост. В този слу-
чай обаче става дума 
за точно обратното 
– увредените кръвоносни съдове са заплаха както за 
здравето ни, така и за нашето самочувствие. 
Как се стига до това заболяване? Както знаем богата 

на кислород кръв се движи по артериите от сърцето 
към крайниците. Когато достигне до всяка клетка на 
тялото ни и се насити с въглероден диоксид, се връща 
обратно по вените, което за краката ни означава против 
гравитацията. Затова на по-големите вени има пред-
пазни клапи, които не позволяват замърсената кръв да 
се връща назад. Помагат и околните мускули, които 
при движение изпомпват кръвта обратно към сърцето. 
Много фактори обаче могат да доведат до увреждане на 
клапите и задържане на кръвта във вените, вследствие 
на което те се разширяват. 
По ирония на съдбата, точно ние жените, които 

страдаме за всеки недостатък във външния си вид, 
сме предразположени към заболяването. Причините 
за това са свързани най-вече с физиологията ни. Има-
ме по-слаба мускулатура в сравнение с мъжете, която 
не оказва достатъчна компресия върху вените. Освен 
това женският хормон прогестерон, които силно се 
увеличава по време на бременност и се съдържа също в 
противозачатъчните таблетки, отпуска венозните стени 
и ги прави по-разтегливи. Допълнително затрудняват 
кръвообращението и любимите на много от нас високи 
токчета и впити дънки. 
Останалите фактори са еднакви за двата пола – сла-

би венозни стени и заседнал начин на живот. Дори да 
сме активни през свободното си време, ако работата 
ни е свързана с целодневно стоене или седене и малко 
движение, венозната кръв не може да циркулира пра-
вилно. А за съжаление такива са повечето професии 
днес. Затова разширените вени се смятат за болест на 
съвремието. 
Доколко са опасни? Може би ще се учудите, но ре-

лефните, дори понякога страшни на вид вени са повече 
естетичеки, отколкото здравословен проблем. Опасност 
от образуване на тробми има само, ако се възпали въ-
трешен съд, които не се вижда на повърхността. В този 
случай симптомите са само оттичане и болка.
Какви са първите признаци на венозно заболяване? 

Ако лесно ни излизат синини и капилярите на краката 
ни се пукат, това означава, че кръвоносните ни съдове 
имат слаби стени и трябва да бъдем нащрек. Съществу-
ва и взаимана връзка между целулитът и разширените 
вени, тъй като лошото кръвообръщение е една от при-
чините за набъбване на мастните клетки, а те от своята 
страна притискат вените. Първият по-сериозен признак 
на венозно увреждане е чувството на тежест в краката 
и оттоците около глезена и стъпалото. 

 
ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАТЕ

ЛУКОВИЦИТЕ В МАЗЕТО 
Когато извадите лу-

ковиците на лалетата, 
нарцисите, зюмбюли-
те и други пролетни 
цветя, гледайте да съх-
ранявате в прохладни 
помещения или в ма-
зетата, но внимавайте 
много, защото тъмните 
и влажни мазета поня-

кога са нож с две остриета за грудките. Затова е пре-
поръчително да ги преглеждате внимателно, като 
отстранявате болните и за следващата пролет остав-
те само здравите.
Много болести и неприятели мъчат луковиците, 

докато си почиват. Представяме ви най-често среща-
ните от тях. Сред опасните и често срещани болести е 
сивото гниене, причинено от гъбата Botrytis cinera. Тя 
може да проникне в тях от почвата през различни нара-
нявания или при заразяване на растенията от спори във 
въздуха. В този случай през стъблото заразата достига 
най-напред шийката, а после обхваща цялата луковица.
Тъканите на заразените луковици са потъмнели, 

омекнали и сбръчкани. По външните люспи се забе-
лязват светлокафяви петна. Понякога по тях се по-
явява сив налеп от спори. Когато е засегната малка 
част от луковицата, също и при по-късно заразяване, 
болестта се открива по-трудно. При чести превалява-
ния през пролетта и при по-голяма почвена влажност 
сивото гниене се развива по-силно.
Луковиците могат да носят зараза и от фузарийно-

то гниене, причинено от почвените гъби Fusarium. От 
почвата през корените гъбата влиза в проводящите тъ-
кани на растенията. По външните люспи на болните 
луковици се забелязват жълто-кафяви петна. Вътреш-
ните тъкани потъмняват и омекват. По дънцето и меж-
ду люспите се появява розов налеп от спори. По луко-
виците на зюмбюла се появяват дълбоки пукнатини.
При фитофторийното гниене, причинено от гъбата 

Fhytophtora cryptogea, има жълтеникави или бледока-
фяви хлътнали петна в месестата част на луковиците. 
Те се покриват с бял налеп и загиват.
Склероцийното гниене се причинява от почвената 

гъба Sclerotium. Слабо повредените луковици външ-
но изглеждат здрави, покрити с неповредени люспи. 
При болните луковици вътрешните люспи загниват 
и потъмняват. По корените се появяват светлокафяви 
склероции - плодните тела на гъбата. Корените заг-
ниват и се покриват с нишки от бял мицел.

ИЗГОНЕТЕ ЗЕМНИТЕ БЪЛХИ ОТ ДВОРА СИ
Земните бълхи са дребни бръмбарчета. Те са опасни 

вредители по кръстоцветните култури, като при бла-
гоприятни условия се размножават масово и ако не 
се вземат навреме мерки са способни да намалят или 
напълно да унищожат ре-
колтата. Видовете земни 
бълхи са много. Прид-
вижват се с подскачане. 
Зимуват като възрастни 
насекоми в почвата, в 
растителните остатъци и 
окапалите листа, под ко-
рата на дърветата. Вреди-
телите напускат убежищата си при първото пролетно 
затопляне, започват да се хранят с плевелите, а селд 
това преминават на културните растения.
Те правят дупки по листата, а също и ранички във 

вид на трапчинки. Яйцата си снасят на купчинки. 
Ларвите се излюпват след десетина дни и се забиват 
в листата под паренхима, където образуват ходове. 
След около 2 седмици какавидират и се заравят в зе-
мята. От какавидите след около две седмици изли-
зат на повърхността на почвата и нападат зелевите 
и другите кръстоцветни култури. През октомври по-
степенно преминават по местата, където зимуват.
Средствата за борба със земните бълхи са:
- Унищожаване на плевелните кръстоцветни растения;
- Събиране и изгаряне на всички остатъци по почвата;
- Посипване на растенията с дървесна пепел или 

тютюнев прах;
- Ловене на насекомите с леплив материал;
- Химична борба срещу възрастните преди снасяне 

на яйцата (като се констатират повече от 5 бълхи на 
квадратен метър или 10% унищожена листна маса). 
Употребяват се препаратите: децис 2,5 ЕК – 2 мл/100 
кв. м, нуреле Д – 5 мл на 100 кв. м.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

БАХАР - ПОДПРАВКАТА ЗА ЗДРАВ 
СТОМАХ И ХРАНОСМИЛАНЕ

Някои хора, срещали бахара 
само в мляно състояние, смятат, 
че той е смес от подправки. Други 
не се докосват до него, поради 
специфичния му аромат и вкус. 
Трети го употребяват твърде 
често, без да знаят, че той е там 
- в сушени колбаси или...готвено 
зеле, например. А някои дори го бъркат с черния пипер.
Бахарът (англ. Allspice, лат. Pimenta dioica) е подправка с 
богато минало, много характерна за карибската кухня, освен 
това и много полезна - един от онези позабравени „овкусители“ 
в кухнята, който си заслужава да познаваме по-добре. Той 
може да придаде невероятен изтънчен вкус на прости ястия 
като печено зеле или яхния, гювеч - неотличим от общия, но 
незаменим, веднага, щом усетим липсата му.
В миналото тази подправка е била много по-употребявана. 
Христофор Колумб я открива на Карибите, смятайки я за 
пипер. В последствие в Испания му дават името пимиента, 
което в превод си е именно пипер. Наименованието бахар пък 
всъщност е турската дума за подправка. Със своята сложна 
и специфична миризма, наподобяваща нещо средно между 
канела, карамфил и индийско орехче, бахарът се нарежда в 
графа специфични подправки, с които обаче, стига да знаем 
как, можем да превърнем ястието в шедьовър. Малко хора 
знаят, че по скалата на Сковил за лютивина, бахарът получава 
между 100 и 5000 единици, което не е никак малко. 
Голяма част от тази подправка се добива в Ямайка, но сред 
основните му производители се нареждат и Мексико, Хондурас 
и Гватемала. Бахарът представлява малко храстообразно 
дръвче, обичащо топлината. Самите му зрънца всъщност са 
сушените плодове на растението Pimenta dioica. Тези плодчета 
се берат, докато са все още зелени и се сушат. Когато изсъхнат, 
те са кафяви и добре знаете, че приличат на големи кафяви 
зърна пипер. Пресните листа също се използват. Те наподобя-
ват дафинов лист и се поставят в ястието по време на готвене. 
За разлика от дафиновия лист обаче, те губят много от аромата 
и вкуса си, когато се изсушат. Една от най-хубавите черти на 
това растение е, че лесно се приспособява към отглеждане в 
саксия у дома или в парник.
Лечебно действие
• Повишава апетита
• Подобрява храносмилането
• Успокоява нервната система
• Подобрява съня
• Действа благоприятно при бронхит и астма
• Помага при болки в червата
• Има газогонно действие
• За облекчаване на болки в мускулите
• За успокояване на зъбобол

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Продавачката:
- Имаш ли някакви дребни, че не мога да ти върна?
- Нямам.
- Ми нямам дребни. Може ли дъвка?
- Стига с тази дъвка! Всеки път дъвка! Отвори оная 

бутилка сливова и дай да си сръбна един път...

Катаджия спира чисто ново порше и вика на водача:
- Направихте нарушение. Трябва да платите глобата.
- Нямам пари. Заплатата ми е 200 лева.
- А така значи, 200 лева, а караш порше?
- Е, аз в казармата взимах 10 лева и карах танк...

Малко дете гледа, как майка му се гримира:
- Мамо, защо се мажеш с боички по лицето?
- За да стана по-хубава, маминото!
- А защо не ставаш?

МАКАРОНИ НА ФУРНА
СЪС СОС БЕШАМЕЛ И СИРЕНЕ     

Необходими продукти: 1 п. макарони, 200-300 гр. 
сирене, 1 кубче бульон, 30 гр. брашно, 2 яйца, 200 гр. 
кисело мляко, масло, 
сол и черен пипер.
Начин  на  при -

готвяне: Сваряваме 
макароните по ука-
зания на опаковката 
начин, изплакваме със 
студена вода и ги из-
сипваме в намаслена 
тавичка. Заемаме се 
със соса – стопяваме 
малко масло в тенджера и в него запържваме брашното, 
след което добавяме на тънка струя бульона и бъркаме 
непрекъснато, докато сосът се сгъсти. Сваляме го от 
огъня, изчакваме малко да се охлади и внимателно 
добавяме предварително разбитите яйца и киселото 
мляко. Натрошаваме сиренето върху макароните в 
тавата, заливаме с готовия сос, овкусяваме със сол 
и черен пипер и разбъркваме добре.  Отгоре слагаме 
резенчета масло и печем на умерена фурна. 


